Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radzyniu Podlaskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem Wypożyczalni Strojów należącej
do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim
zwanej dalej Wypożyczalnią.
2. Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczenia kostiumów dla klientów
indywidualnych zwanych dalej Wypożyczającymi.
3. Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z
niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. W momencie wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty
pracownikowi Wypożyczalni w celu weryfikacji danych potrzebnych do rejestracji
wypożyczenia.
5. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z
aktualnym cennikiem Wypożyczalni oraz kaucję. Opłatę za wypożyczenie i kaucję
Wypożyczający uiszcza z góry, w momencie wypożyczenia stroju.
6. Wypożyczający może ubiegać się o rabat w wysokości 50% jeśli jest aktywnym
czytelnikiem (posiada aktualną kartę czytelnika i korzysta ze zbiorów bibliotecznych).
7. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści teren Wypożyczalni.
8. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan
wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia
(plamy, dziury itp.).
9. Wypożyczający zobowiązuje się do używania stroju zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek.
10. Strój wypożycza się na okres 5 dni, po upływie tego czasu należy dokonać jego
zwrotu.
11. Za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata określona
w cenniku.
12. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w umówionym terminie w stanie
kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.
13. W przypadku nie dokonania zwrotu lub dokonania zwrotu niekompletnego stroju
Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów
związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju. Kwotę tę ustala pracownik
Wypożyczalni.
14. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczającego wszystkich
roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
15. Wypożyczający , który decyduje się wypożyczyć kostium w Wypożyczalni wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
procesu wypożyczenia.
16. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny w Wypożyczalni oraz na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu
Podlaskim.
Radzyń Podlaski, 2017.12.15

